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ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL E REUNIÃO 

DA DIRETORIA DO INSTITUTO RUI 

BARBOSA – IRB, REALIZADA NO DIA 06 

DE MARÇO DE 2018, EM BRASÍLIA. 

 

 

 

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas e 

trinta minutos, na sede do Tribunal de Contas da União, Setor de 

Administração Federal Sul SAFS - Quadra 4, Lote 1em Brasília-DF, 

reuniram-se presidentes de Tribunais de Contas e membros da Diretoria 

do Instituto Rui Barbosa − IRB, convocados por publicação no Diário 

Oficial de Contas − D.O.C / TCEMG n. 1750, de 9 de fevereiro de 2018, 

para deliberar sobre o seguinte:  1. Apreciação da Prestação de Contas 

2017; 2. Outros assuntos de interesse da entidade. O Presidente do IRB 

Sebastião Helvecio Ramos de Castro recebeu a todos e agradeceu a cada 

um a participação nesta Assembleia. Abertos então os trabalhos, depois 

de constatado o quórum, conforme lista de presença que é parte 

integrante da presente ata, o Presidente esclareceu que a documentação 

da Prestação de Contas 2017, na íntegra, permaneceria ali disponível e 

pediu ao Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro Antônio Carlos 

Flores e Mores, do TCMRJ, que lesse, na integra o parecer do conselho 

fiscal, emitido em 03 de fevereiro de 2018. Após a leitura, o presidente 

Sebastião Helvecio apresentou, em slides, o resumo financeiro referente 

ao período de janeiro a dezembro de 2017 para aprovação da 

Assembleia: (1) Receita Total do IRB, R$ 2.530.473,91, sendo R$ 

1.500.000,00 das Cotas de Adesão pagas pelos Tribunais de Contas dos 

Associados; R$ 120.473,91 de rendimentos financeiros;  e R$ 910.000,00 

de patrocínio:  R$ 300.000,00 do II Congresso Internacional de Controle 

e Políticas Públicas e R$ 610.000,00 do III Congresso Internacional de 

Controle e Políticas Públicas. (2) Despesa Total do IRB: R$ $ 

1.698.412,67, sendo R$ 838.509,72 das cotas de adesão; R$ 260.715,33 

do II Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas; e 

R$599.187,62 do III Congresso Internacional de Controle e Políticas 

Públicas. (3) O IRB encerra 2017 com o saldo de R$ 2.734.563,58, sendo 

R$ 255.801,02 da conta corrente das Cotas de Adesão; R$ 2.428.665,51 

da conta poupança, R$ 39.284,67 do II Congresso Internacional de 

Controle e Políticas Públicas e R$ 10.812,38 do III Congresso  
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Internacional de Controle e Políticas Públicas. O Presidente Sebastião 

Helvecio afirmou que compartilhava de modo alegre o superávit das 

contas do IRB, já aprovadas pelo Conselho Fiscal, em 03 de fevereiro de 

2018, conforme parecer lido.  Em votação, ficaram aprovadas, por 

unanimidade, as contas 2017 do IRB. Passando para os assuntos extra 

pautas, explicou que conforme debatido no congresso em Curitiba em 

outubro de 2018, a intenção é criar a AMERAI – Organização Americana 

das Entidades Regionais de Controle. A ideia é que esta instituição reúna 

as instituições de controle desde o Canadá até a Argentina, seguindo os 

modelos da EURORAI. A sugestão é de que o IRB lidere esse processo, 

auxiliando no financiamento que seria através de uma cota anual de U$ 

800,00 por cada instituição de controle filiada. No caso do Brasil, o IRB 

faria o pagamento referente ao TCs brasileiros, dentro da cota anual de 

R$ 50.000,00 para que estes não precisem fazer duas contribuições 

anuais. A criação da AMERAI é estratégica para os TCS brasileiros, pois 

significa uma maior representação e participação dos TCs do Brasil nas 

discussões nacionais e internacionais sobre controle externo, e, ainda, 

abre caminho para o financiamento de grandes projetos por organismos 

internacionais.  A proposta foi aprovada por unanimidade. O próximo 

tópico extra pauta foi a apresentação do Índice de Efetividade da Gestão 

Estadual – IEGE cuja metodologia foi desenvolvida pelo TCEMG e está 

pronta para ser aplicada pelos Tribunais de Contas interessados. A 

proposta foi aprovada por unanimidade, sendo o IRB responsável por 

disponibilizar aos TCs os questionários para aplicação.  Em continuidade 

o conselheiro Sebastião Helvecio comunicou a todos de uma importante 

parceria com a OCDE para a construção de uma grande agenda em 

busca de avaliação de políticas públicas e indicadores. Com o termino dos 

assuntos da pauta, o presidente Sebastião Helvecio passou a palavra ao 

presidente eleito do IRB para o biênio 2018/2019 , Conselheiro Ivan Lelis 

Bonilha, do TCEPR - cuja a posse ocorria no mesmo dia ( 06/03/18 ) no 

período da tarde, reforçando seu apoio ao novo presidente , que após a 

posse , passa a responder oficialmente pelo IRB, sendo a sede do IRB 

transferida para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná no endereço 

Praça Nossa Senhora de Salette s/n Centro Cívico Curitiba - Paraná - 

CEP 80530-910.  Procedeu-se, então, a assinatura do o acordo de 

cooperação entre o Instituto Rui Barbosa (IRB), a Associaçãos dos 

Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) e a Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), cujo objeto é a conjugação de esforços entre os 

partícipes visando fomentar a transparência da gestão fiscal, apoiar a o  
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exercício do controle social, racionalizar os custos de controle e 

regulação, reduzir as divergências e duplicidade de dados e informações, 

promover a transferência de conhecimento e harmonizar conceitos e 

procedimentos entre os entes governamentais na aplicação de normas 

atinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, à 

contabilidade pública e à gestão fiscal. Assinaram o documento a 

Secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Janes, o presidente da Atricon 

conselheiro Fábio Nogueira (TCE-PB) e o presidente do IRB, conselheiro 

Sebastião Helvecio (TCE-MG), em seu último ato à frente da entidade.  

Não havendo mais nada a deliberar, encerrada a reunião pelo Presidente, 

a presente ata vai por mim assinada, secretária ad hoc, Marília Gonçalves 

de Carvalho, e pelo Presidente Conselheiro Sebastião Helvecio Ramos 

de Castro.  

 

 

 

 

Sebastião Helvecio Ramos de Castro 

Presidente do IRB 

 

 

 

Marília Gonçalves de Carvalho  

Coordenadora-Geral 


